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TECHNICKÁ ZPRÁVA
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Popis technického řešení

5.

Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem

6.

Součinnost s ostatními profesemi

7.

Provozní podmínky

8.

Závěr

Úvod
Tento projekt popisuje provedení ELEKTROINSTALACE pro nově instalovanou klimatizaci v budově OKRESNÍHO SOUDU
v Berouně.

Podklady použité při vypracování projektu
Při vypracování projektu souboru měření a regulace vycházel projektant z následujících podkladů:
podklady od projektanta klimatizace
osobní prohlídka objektu
provozní podmínky použitých zařízení

Popis technického řešení
Seznam a umístění dotčené technologie
KLIMATIZACE
„venkovní jednotka“
-

umístěna v prostoru půdy

-

silově napojena z nové R-KLIM v prostoru půdy

„vnitřní jednotky“
-

-

Aplika s.r.o.

umístěny v jednotlivých klimatizovaných místnostech
o

nástěnné jednotky – bezdrátové ovladače

o

kazetové jednotky – drátové ovladače

silově napojena z nové R-KLIM v prostoru půdy
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POPIS TECHNICKÉHO ŘEŠENÍ
Pomocná rozjišťovací rozvodnice R-KLIM bude silově napojena z hlavního rozvaděče pro kryt CO. Tento rozvaděč je umístěn
ve spisovně v suterénu objektu. Rozvodnice RH bude nově osazena jističem B50/3. Napájecí kabel bude veden chodbou
v suterénu a dále přes kotelnu do volného komínu. Komínem do prostoru půdy a poté půdou k rozvodnici R-KLIM. Kabel bude
veden v kabelovém žlabu. V komínovém tělese budou pro instalaci nachystány revizní otvory tak, aby bylo možné zajistit kotvení
kabelu každých 2-3 metrů.
Rozjišťovací rozvodnice R-KLIM bude umístěna na samonosný stojan v bezprostřední blízkosti chladící jednotky.
Silové napojení vnitřních chladících jednotek bude vedeno v souběhu s rozvody chladiva.
Kabely ke kabelovým ovladačům kazetových jednotek budou vedeny v ochranné trubce.
Součástí dodávky profese ELEKTRO je vypracování výchozí revize elektro.

Aplika s.r.o.
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Prohlášení o vlivu prostředí a ochraně před nebezpečným dotykovým
napětím z hlediska úrazu elektrickým proudem
Druh energetické soustavy ve smyslu IEC 364-4-41:1992
nová instalace

3x400/230V; 50Hz; se samostatným středním
a samostatným ochranným vodičem

Způsob ochrany před nebezpečným dotykem z hlediska nebezpečí úrazu elektrickým proudem ve smyslu IEC 364-4-41:1992
základní ochrana

413.1

samočinným odpojením od zdroje

doplňková ochrana

413.1.6

doplňujícím pospojováním

Prostředí, ve kterém bude umístěno zařízení ve smyslu IEC 364-4-41:1992
Vnitřní prostory

ZÁKLADNI VLIVY:

Venkovní prostory

teplota vzduchu - 5 až +25° C

AA4

relativní vlhkost max. 95%

AB4

absolutní vlhkost max. 25g H2O/m3

AB4

nadmořská výška do 2000 mnm

AC1

zanedbatelný výskyt vody

AD1

ZÁKLADNI VLIVY:

Prostory v místě: umístění přístrojů

teplota vzduchu - -25 až +55° C

AA7

relativní vlhkost max. 100%

AB7

absolutní vlhkost max. 36g H2O/m3

AB8

nadmořská výška do 2000 mnm

AC1

stříkající voda

AD4

vnitřní

tras

vnitřní

rozvaděče

vnitřní

Prostory z hlediska nebezpečí tepelného poškození tras a přístrojů:
teplota v prostoru technologického zařízení nepřekračuje 55°C
v prostoru kabelových tras se nevyskytují zdroje sálavého tepla
nehrozí spad hořlavin na kabelovou trasu

Aplika s.r.o.
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Součinnost s navazujícími profesemi
Stavba zajistí a provede:
Drobné stavební úpravy (prostupy), včetně začištění po montáži
Lešení pro práci ve výškách nad 2,5m

Provozní podmínky
Elektrické instalační práce musí být provedeny tak, aby odpovídaly platným elektrotechnickým předpisům
a normám a to za řízení pracovníků s příslušnou kvalifikací.
Nutno respektovat prostředí a dodržovat předepsané hodnoty intenzity osvětlení.
Nutno zajistit, aby do elektrického zařízení nezasahovaly nedovoleným způsobem osoby bez elektrotechnické
kvalifikace a nekonaly v nich žádné práce.
S dovolenou obsluhou a bezpečnostními předpisy je nutno prokazatelně seznámit všechny osoby, které budou
konat jakékoli práce i obsluhu v projektovaném objektu. Práce na elektrickém zařízení je nutné provádět
po vypnutí a zajištění.

Závěr
Součástí vlastní realizace musí být zprovoznění souboru ELEKTROINSTALACE, vypracování výchozí revize elektro a zkušební
provoz.

Aplika s.r.o.
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VÝKRESY

Aplika s.r.o.

1.

Schéma – místnosti 1.+2.NP

2.

Schéma – místnosti 3.NP

3.

Celkové schéma zapojení

4.

Dispoziční náčrtek – půda

5.

Dispoziční náčrtek – 3.NP

6.

Dispoziční náčrtek – 2.NP

7.

Dispoziční náčrtek – 1.NP

8.

Dispoziční náčrtek – SUTERÁN
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VÝKAZ VÝMĚR

Aplika s.r.o.
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